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Van de redactie
De Vreelandbode bestaat 12 ½ jaar en dat is een ‘kope-
ren’ feestje! In deze ‘Locktobermaand’, waarin de koperen 

ploert zich nog maar sporadisch laat zien, moeten we de 

slingers -binnen de richtlijnen- maar zelf ophangen niet-

waar? En dat doen we dan ook in deze editie waarin ‘koper’, 

in de breedste zin van het woord, centraal staat. Zo lezen we 

over het bijzondere koperen behang in huize Schoonoord 

en hoe ex-brugwachter Jaap daar als opkoper van koper zijn 

verhaal bij heeft. In de prachtige Vreelandse Nicolaas kerk 

huist eeuwenoud koper waarvan wij de geschiedenis nog 

eens oppoetsen en zo ook van de koperkatoenkoperdruk-

kerij in de rubriek Vroeger en Nu. Maarten Boelhouwer 

werkt al 40 jaar voor drukkerij Dunnebier en heeft daarmee 

in de afgelopen 12 ½ jaar ruim 150.000 Vreelandbodes af-

gewerkt waarvoor we hem in de bloemetjes zetten. Lees het 

interview met het muzikale ensemble ‘GoedKoper’ en over 

lekker goedkoper inkopen bij de Dagwinkel. Bovendien zijn 

Vincent en Simone deze maand 12 1/2 jaar getrouwd, het 

echtpaar Duijzer nog veel langer en woont de familie Be-

rends in Vreeland  sinds het jaar dat de allereerste Vreeland-

bode uitkwam. Daarnaast ook nieuws zoals over het nade-

rende vertrek van Nelly bij het Dorpshuis, en nog veel meer. 

Maak anders de leuke ‘koper gezocht quiz’. Maar blijf vooral 

samen gezond en hang je eigen slingers op! 
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Het definitieve ontwerp voor het Sperwerveld is 

gemaakt. Tijdens een sessie waar de gemeente, de 

Dorpsraad, MooiSticht, Touw en Driessen aan-

wezig waren is het hele plan doorgenomen en zijn 

er knopen doorgehakt. Er komen parkeerplaatsen 

voor dertig auto’s direct links op het Sperwerveld 

aan de kant van de Kleizuwe, tot aan het bruggetje. 

Daarachter komt een lage bossage overgaand in een 

blotenvoetenpad. Verder worden de 

contouren van het kasteel verhoogd en 

zo zichtbaar gemaakt. Er wordt ook ge-

keken naar mogelijkheden om bijvoor-

beeld oude stenen en andere attributen 

uit die periode te tonen. Aan de rechter-

kant komt dan een fietsparkeerplaats en 

er komt een Toeristisch Overstappunt met informa-

tie over het gebied en de historie van het kasteel. 

Speelmogelijkheden 
De Dorpsraad is ook bezig met nieuwe plannen voor 

meer speelmogelijkheden in het dorp. Het Sperwer-

veld is daar een ideale plek voor, zoveel ruimte biedt 

mooie kansen! De gemeente is daar ook enthousi-

ast over maar het is op dit moment niet opgenomen 

in de begroting. Daarom gaan we in overleg met 

de gemeente ook zelf op zoek naar fondsen. Mocht 

iemand daar ideeën voor hebben dan zijn die zeer 

welkom. En waar iedereen ook over mee mag den-

ken: waar zou je graag op en in willen spelen op 

het Sperwerveld? Waar is behoefte aan? Klimmen? 

Zwieren? Sporten? De enige eisen zijn dat speeltoe-

stellen moeten passen in het natuurlijke karakter van 

het veld en dat het niet te diep de grond in kan. We 

zijn ook bezig met het aanvullen en verbeteren van 

speelmogelijkheden op andere plekken 

in het dorp. Ook daar horen we graag 

jullie ideeën over! Laat het ons weten via 

info@dorpsraad.nl. 

Overleg wethouder
Het bestuur van de Dorpsraad heeft on-

langs uitgebreid bijgepraat met de wethouder en de 

gebiedsregisseur. Naast een aantal dossiers hebben 

we ook gesproken over de voortgang van projecten 

en onderhoud in ons dorp. Het contact tussen de 

Dorpsraad en de gemeente is heel goed, maar naar 

onze mening gebeurt er na dat goede contact con-

creet te weinig. Het was een kritisch maar vooral ook 

constructief gesprek en we hopen dat na wat aanpas-

singen in de werkwijze zaken nu sneller uitgevoerd 

gaan worden. De eerste signalen zijn in ieder geval 

goed!                                         Lees verder op pagina 14

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Beheerder van het Dorpshuis Vreeland, Nelly 

Jilesen, zal per 1 januari a.s. haar functie beëindi-

gen. Gedurende ruim zeven jaar heeft Nelly het 

Dorpshuis bestierd, meegewerkt aan evene-

menten, verenigingen ontvangen, feesten, 

opvoeringen, lezingen, huwelijks- en begra-

fenisrecepties verzorgd en een welkome sfeer 

gecreëerd. In een volgende Vreelandbode 

zal uitgebreid aandacht worden besteed aan 

Nelly en haar jarenlange inzet.

Opvolger gezocht!
Het Dorpshuisbestuur zoekt nu een opvol-

ger of opvolgers, iemand (of een team) die 

de continuïteit kan waarborgen, die ervaring 

heeft in het runnen van een locatie, die het 

leuk vindt om met mensen om te gaan, goed 

kan organiseren, ontvangsten en catering 

kan verzorgen en gastvrij is. 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd een 

mail te sturen aan het Dorpshuisbestuur: 

Hans de Vries: hdv1958@gmail.com 

of Christel van Rooij: christel@storeconcepts.nl.

Parkeren Sperwerveld aan kant Kleizuwe

Nelly Jilesen vertrekt bij Dorpshuis

g p

KOPER in de Kerk
De grote Nicolaaskerk aan het Kerkplein van 

Vreeland herbergt een schat aan eeuwenoude ko-

peren voorwerpen die ieder een eigen verhaal ver-

tellen. Een zoektocht naar die verhalen achter dit 

nog altijd blinkende koper levert talloze verrassen-

de ontdekkingen op. 
We poetsen de geschiedenis van enkele stukken 
even extra op.  Zo vertellen de twee doopbogen 
door hun inscriptie dat ze uit 1644 stammen en da-
teert de koperen lezenaar op één van de doophek-
ken uit 1695. 

Lees verder op pagina 11

Vecht en Veld  Karel Kammeijer

Het koperen Doopbekken heeft op de rand de inscripties 

‘Kerk van Vreeland 1771’ en ‘Mattheus 28 vs 10’.
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Colofon

Agenda
25 okt. Wintertijd

27 okt. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

1 nov. Einde seizoen brugbediening

2 nov.  Allerzielen, 17.30-20.00 uur, Grote Kerk en  

 begraafplaats

3 nov. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

5 nov. Ophaaldag GFT-afval

7 nov.  Inleveren boodschappen voor Voedselbank  

 Stichtse Vecht, De Til, 13.00-15.00 uur

10 nov. Ophaaldag PMD-afval

17 nov. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

19 nov. Ophaaldag GFT-afval

21 nov. Alternatieve Sinterklaasintocht

21 nov. Ophaaldag papier en karton

25 okt. 10.00 uur Christiaan Boers

1 nov. 10.00 uur Jan Rinzema

8 nov. 10.00 uur Klaas Vos (Dankdag)

15 nov. 10.00 uur Ds. Greetje Arnoldus-Veenstra,  

22 nov. 10.00 uur Ds. Van Ginkel 

 (laatste zondag kerkelijk jaar)

Online zijn de diensten te volgen 

via www.kerkdienstgemist.nl.

Kerkdiensten

De Kerstmarkt gaat niet door 

Huisartspraktijk Loenen 

Keizer Ottolaan 11

3632 BV  Loenen aan de Vecht 

tel.: 231310

www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 

tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 

Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Apotheek Loenen

tel.: 232703

Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland

tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.

tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee

www.verloskundigekortenhoef.nl

Welzijn Stichtse Vecht

Doude van Troostwijkplein 55

3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710

e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  

www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk

tel.: 088 900 4000 

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Careyn Thuiszorg

Wijkteam Loenen/Vreeland

Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183

Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje

Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 

Zorgbemiddeling:  0346-258428

Dierenartsenpraktijk Loenen  

Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315

Dorpsraad Vreeland 

p/a Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 

Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl

www.dorpsraadvreeland.nl

Dorpshuis Vreeland 

tel.: 234750 www.dorpshuis.nl

dorpshuisvreeland@live.nl

Peuterspeelzaal Vechtkroost

Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland

tel.: 234556

e-mail: mail@vechtkroost.nl 

CSV Ridderhof

Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland

tel.: 233395

e-mail: info@csvridderhof.nl 

Bibliotheek Loenen

Doude van Troostwijkplein 47 Loenen

tel.: 234285, www.bibliotheekavv.nl

Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 

Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-

17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 

zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Marjolein Ophoff, tel. 0645406022

b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

De Vreelandse kerstmarkt zou dit jaar voor de 12de 

keer plaatsvinden op 12 december. Met pijn in het hart 

meldt de organisatie evenwel dat de markt dit jaar niet 

door kan gaan in verband met de oplopende Corona 

besmettingen. De afgelopen jaren trok de markt steeds 

meer bezoekers. Gezien de intimiteit van de opstelling 

van de kramen langs de Vecht en in het oude dorp, en 

de aanstekelijke gezelligheid die ontstaat door al het 

lekkere eten en drinken dat er te koop is, schat de or-

ganisatie in dat het niet mogelijk zal zijn om ander-

halve meter afstand te houden. Kraamhouders die zich 

al hadden aangemeld, hebben hier inmiddels bericht 

over gehad. In 2021 hoopt de organisatie Vreeland 

weer als vanouds voor een middag om te toveren in 

een sprookjesachtig kerstdorp. De Kerstmarkt zal dat 

jaar plaatsvinden op zaterdag 11 december.
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De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

Op 26 oktober is het zover. Dan zijn Vincent en Si-
mone de Graaf 12,5 jaar getrouwd. Een feestje zit 
er nog niet in. Simone: “Misschien over een jaar 
als we allemaal een prik hebben gehad. We hopen 
wel uit eten te kunnen gaan met onze kinderen – 
Esmee en Jorrit – en mijn schoonouders.”

Al tien jaar voor hun huwelijk ontmoetten Vin-

cent en Simone elkaar. Beiden studeerden aan 

Twente University. Simone chemische technolo-

gie en Vincent technische bedrijfskunde. Vincent: 

“We zaten ook allebei op de schaatsclub in En-

schede. Daar is de liefde ontstaan.” Na haar studie 

ging Simone op de boerderij van haar overleden 

ouders in Ransdorp wonen. Vincent ging nog 

verder studeren, namelijk landbouwtechniek in 

Wageningen. Eenmaal samen op de boerderij in 

Ransdorp besloten ze op 26 april 2008 in het hu-

welijksbootje te stappen. 

Sweet memories
Het stel heeft mooie herinneringen aan hun trouw-

dag. Simone: “Het begon ’s morgens al met de 

make-up, mijn haar en mijn jurk. Daarna werden 

er foto’s gemaakt op het erf van de boerderij. De 

peren- en pruimenbomen stond al in bloei. Het 

was gelukkig heel mooi weer. Daarna trouwden 

we in het prachtige raadhuis van Ransdorp.” Vin-

cent vervolgt: “Na het ja-woord gingen we naar het 

Broekerhuis – een prachtig oud weeshuis - in Broek 

in Waterland. Eerst hadden we een lunch en daar-

na de receptie waar wel 100 vrienden ons kwamen 

feliciteren. We sloten de dag af met een barbecue 

in de tuin van het Broekerhuis én natuurlijk een 

groot feest.” “Ja”, zegt Simone, “maar ik vond het 

wel jammer dat we precies om 24.00 uur moesten 

stoppen. We waren net zo lekker aan het dansen.” 

Het pasgetrouwde stel bracht de huwelijksnacht 

door in een bed&breakfast in Broek in Waterland. 

Zilver in Vreeland
In 2014 verkochten Vincent en Simone de boer-

derij in Ransdorp en kozen ze voor Vreeland. En 

daar hebben ze geen dag spijt van. Het zilveren 

huwelijk zal vast en zeker in Vreeland gevierd 

worden. Tot slot vertelt Vincent nog dat hij sinds 

anderhalf jaar van Campina het milieuvriendelij-

ke certificaat Planet Proof heeft. En Simone gaat 

ons in de volgende Vreelandbode meer vertellen 

over de schaatslessen die ze deze winter in Am-

sterdam geeft aan de jeugd uit onze ‘vijf dorpen’.

C.L.

Vincent en Simone vieren hun koperen liefde 

Huisarts in Loenen
Zolang er geen spreekuur in Vreeland is, kunnen 

patiënten voor vervoer naar Loenen een beroep 

doen op Graag Gedaan Vreeland : 0346-263800.

De RIVM-richtlijnen worden strikt nageleefd: 

mondkapjes op en afstand houden. Dus rijdt u 

mee, dan moet u wel zelf instappen en achter in de 

auto plaatsnemen.  

De Buurtkamer 
De Buurtkamer bestaat drie jaar! Ondanks de co-

ronacrisis wordt de Buurtkamer op dinsdagoch-

tend tussen 10 en 12 uur goed bezocht. Juist omdat 

veel activiteiten zijn uitgesteld of afgelast is het erg 

fijn dat de Buurtkamer open kan blijven. 

We zijn natuurlijk heel blij met de 13 vrijwilligers 

die om beurten zorgen voor de koffie tijdens een 

gezellig gesprek. De coronarichtlijnen worden 

strikt nageleefd en dat geeft een veilig gevoel. Dus 

kom langs voor een kop koffie op afstand!!

De Sterrensoepactie
Om de koffieochtenden in de Buurtkamer te kun-

nen betalen zijn we weer gestart met een soepactie. 

Voor een liter courgettesoep, pompoensoep of to-

matensoep betaalt u 7,50 euro. We brengen het bij 

u thuis. Geef uw bestelling op bij: dieuwer_elema@

hotmail.com of teuntjevos@gmail.com. 

SterrenNieuws

Er wordt hard gewerkt om de buurtbus weer te la-

ten rijden, daarvoor zijn we nog op zoek naar tien 

vrijwilligers. 

Houd je van contact met mensen, ben je gastvrij en 

rijd je graag? 

Vind je het leuk om het personenvervoer te regelen 

voor inwoners uit je eigen omgeving? 

Meld je dan aan als chauffeur op de buurtbus! 

www.syntusutrecht.nl/nl-nl/vacatures/buurtbus-

chauffeurs-gezocht!-(vrijwilligerswerk)?

Chauffeurs buurtbus gezocht!
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Met hulp van de assistente was een ‘neppatient’ 
ingeboekt in het allerlaatste spreekuur van dokter 
Klever op 30 september jl. zodat er tijd vrij was 
gemaakt om hem om 8.30 uur in de ochtend te 
verrassen met een speech, een boek vol brieven, 
bedankjes, herinneringen en foto’s en een lied. 

Op de oproep op het losse inlegvel van de Vree-

landbode van september gaven veel patiënten van 

dokter Klever gehoor. Deze communicatie is mede 

mogelijk gemaakt door de IJsclub Voorwaarts, de 

Dorpsraad en Bedrijfsvereniging Ondernemend 

Vreeland, als hun extra blijk van waardering voor 

dokter Klever. Nu er door de coronamaatrege-

len geen afscheidsreceptie gehouden kon wor-

den, kon men op deze manier - veilig, buiten, op 

ruim voldoende afstand van elkaar - toch afscheid 

nemen van de dokter, die 37 jaar de Vreelandse 

huisarts is geweest. 

Totaal verrast hoorde Klever de lovende dank-

woorden aan die Juliette Jonker, hoofdredacteur 

van de Vreelandbode, sprak. Zij overhandigde 

hem, naast het boek vol brieven en foto’s, ook het 

‘Vreeland-speldje’, dat in 2015 aan de vrijwilligers 

van het Vreeland 750-jaar is uitgereikt, waarvan 

er nog een paar over zijn en die in zeldzame ge-

vallen uitgereikt wordt aan mensen die veel be-

tekend hebben voor Vreeland. Daarna schalde 

muziek uit de boxen die Jan Hos had klaargezet. 

Ondersteund door de muziek zongen de aanwezi-

gen de afscheidsmedly mee. “Ik ben ontroerd, dit 

had ik absoluut niet verwacht. Ik heb ongelofelijk 

genoten van met name de schriftelijke aanmoedi-

gingen en herinneringen die mensen opgehaald 

hebben, daar ben ik echt wel een paar dagen stil 

van geweest. Dit luidt het einde in, daar heb ik de 

afgelopen dagen niet eens echt aan gedacht, maar 

nu is het wel heel echt. Dank jullie wel voor het 

vertrouwen!”, aldus de dokter. Na een donderend 

applaus ging iedereen weer zijns weegs, blij met 

dit bijzondere afscheid en blij om weer een gevoel 

van saamhorigheid gehad te hebben.

Kijk op de achterpagina voor de reactie van dok-

ter Klever. 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

• in bed plassen
•  groeipijnen
•  buikpijn (constipatie of diarree)

•  overprikkeld zijn
•  (extreme) beweeglijkheid
•  nachtmerries

Ik geef uw kind graag een BODY STRESS RELEASEBODY STRESS RELEASE-behandeling.

SCHOOL-STRESS?SCHOOL-STRESS?
Heeft uw kind last van pesten op school of leerproblemen?

Vertoont uw kind afwijkend of veranderd gedrag? Heeft uw kind last van:

Dan kampt uw kind wellicht met te veel Body Stress (opgeslagen 
spierspanning). Hier kan heel goed iets aan gedaan worden. 

Praktijk Loenen nieuwe huisarts voor Vreelanders
Corona houdt ook Cursusproject Loenen goed bezig.

De cursussen Mensendieck en Thai Chi 

hebben wij moeten stopzetten.

Check onze site voor de laatste informatie over 

het al dan niet doorgaan van ons aanbod.

Waar mogelijk benaderen wij de cursisten individueel.

Zonder bericht, gaat de cursus door als gepland. 

U kunt er dan op rekenen dat de locaties het akkoord 

hebben van het RIVM en dat de 1,5M gewaarborgd is.

Het patiëntenbestand van dokter Klever is over-

gegaan naar Huisartsenpraktijk Loenen. Deze 

praktijk bevindt zich aan de Keizer Ottolaan 11, 

in de voormalige bibliotheek. Alle patiënten die 

niet hebben aangegeven over te stappen naar een 

andere huisarts hebben inmiddels een brief van 

Praktijk Loenen gekregen met een uitleg over de 

praktijk en de diverse diensten die hier geleverd 

worden, zoals een artsenlaboratorium (bloed-

prikken), een diabetes-, long-, cardiovasculair 

verpleegkundige, een psycholoog, een jeugdpsy-

choloog en een diëtiste. Ook wordt hier maandag 

tot en met vrijdag van 8-17 uur Eerste Hulp ge-

boden, zodat een gang naar het ziekenhuis vaak 

niet nodig is. Bloedafname: Maandag, woensdag 

en vrijdag van 8.00-10.00 uur, alleen op afspraak 

via www.saltro.nl of 030-2361186.

Telefoon: 0294-231310, 

email: info@praktijkloenen.nl, 

www.praktijkloenen.nl. 

Extra Huisartsenpost vanaf 1 januari 2021
Tot nu toe moesten Vreelanders bij spoedgevallen 

buiten kantoortijden naar de HuisartsenSpoed-

post bij het Tergooiziekenhuis in Blaricum, tel 

088-1309600. (A1, afslag 8)

Vanaf 1 januari kan men ook naar de Huisartsen-

Spoedpost in het Anthoniusziekenhuis in Leidsche 

Rijn, Soestwetering 1 in Utrecht. Tel: 088-1309620. 

(A2, afslag 7)
WWW.CURSUSPROJECTLOENEN.NL

Hartverwarmend afscheid dokter Klever
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Vier Kerst bij de Nederlanden 
en geniet in eigen dorp!

Eerste Kerstdag serveren wij een 

6 gangen lunch á 120.00 per persoon. 

U bent welkom aan tafel om 12.00u.

Eerste & Tweede Kerstdag serveren wij een 

8 gangen Kerstmenu á 160.00 per persoon. 

Op Eerste Kerstdag verwelkomen wij u om 19.00u, 

op Tweede Kerstdag om 18.00u.

Reserveer nu jouw plekje via 0294 232326 

of info@nederlanden.nl

Met een culinaire groet,  

De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel

Wilco & Caroline Berends

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Brugwachter Jaap over KOPER
Bijna zeventien jaar bediende hij de 
Van Leerbrug in Vreeland. Ieder-
een in het dorp kende hem en hij 
kende iedereen. Jaap Bruurs is een 
markant figuur die nog steeds door 
velen wordt gemist. Niet alleen van-
wege zijn kwaliteiten als brugwach-
ter, maar ook omdat hij altijd van 
alles kon regelen, behulpzaam was, 
en graag bijkluste als afvoerder van 
schroot, sloop- en bouwmaterialen. 
Want wie denkt dat oud ijzer en an-
dere bouwafvalmaterialen niets meer 
waard zijn, vergist zich. “Voor een 
kilo koper krijg je zo’n 4 a 5 euro,” 
vertelt Jaap. 

En als er ergens handel in zit, dan 

ruikt Jaap dat. Als jong ventje ver-

diende hij al bij met allerlei handel-

tjes, zo vertelt hij op een wat grau-

we vrijdagochtend in oktober, toen 

uw verslaggever speciaal voor dit 

koperen jubileumnummer van de 

Vreelandbode naar Muiderberg was 

getogen, waar Jaap al zijn hele leven 

woont. Want deze ex-brugwachter 

heeft niet alleen een bijzondere band 

met Vreeland, maar ook met het me-

taal koper. 

Wat als eerste opvalt bij aankomst in Jaaps huis, is 

dat niets hier doorsnee is. In zijn voortuin kweekt 

hij aaiplanten. Bij binnenkomst hoor ik vrolijke 

geluiden van honden en puppies die op de eerste 

verdieping hun enthousiasme over het bezoek la-

ten horen en tijdens de rondleiding die Jaap daar-

na door zijn domein geeft valt de ene na de andere 

bijzonderheid op. We lopen via de woonkamer, 

waar een gemoedelijk houtkacheltje brandt, naar 

de achtertuin waar hij eigenhandig een bar bouw-

de, hij met een grote tank regenwater opvangt en 

de schutting en buitenmuren volhangen met bor-

den die hem herinneren aan dierbare plekken uit 

zijn leven. Door de jaren heen heeft hij zijn huis en 

tuin omgetoverd in een unieke plek die vol staat 

met de meest uiteenlopende meubels, voorwer-

pen, instrumenten, beelden, schilderijen, curiosa 

en wat je niet allemaal kunt bedenken. Met bij het 

raam in zijn woonkamer een speciale hoek voor 

de mooiste koperen voorwerpen die hij verzamel-

de en die hij – ‘ondanks dat alles te koop is’- nooit 

zou verkopen. Hij laat een voor een zijn koperen 

schatten zien: een krokodillenaansteker, een oude 

collectebus, een 17de eeuwse bijl, een waaklampje 

met een haantje dat men vroeger in de gangen van 

Amsterdamse grachtenpanden hing, een zwaard, 

een kleine scheepstoeter, een Jezusje aan het kruis. 

Bij de koffie met tompouce begint Jaap zijn ver-

haal te vertellen over hoe hij een wel heel bijzon-

der stuk koper in handen kreeg en dat alles te ma-

ken heeft met Vreeland en Schoonoord, dat van 

ongeveer 1900 tot 1945 werd bewoond door Lion 

Cachet, ontwerper van interieurs van lijnschepen 

van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. Jaap: 

“Lion Cachet had een koperen behang ontworpen 

voor een nieuw stoomschip dat in die tijd naar 

Nederlands-Indië moest gaan varen. Maar de or-

der werd gecanceld, waarna Lion Cachet er zijn 

eigen huis mee behing. 

De latere bewoner van Schoonoord, de Loenense 

wethouder Wijnschenk, verwijderde het meren-

deel van het behang, ook omdat de onderkant 

doorgeroest was. Ik had al eens eerder schroot 

voor Wijnschenk afgevoerd en had ‘t koperen be-

hang toen gezien. Daarom zat ik er al op te azen. 

Tachtig kilo rood koper, moet je je eens voorstel-

len. Die avond kwam Wijnschenk bij mij langs 

en zei dat ik het mocht hebben. Ik heb toen me-

teen een winkelwagentje bij Aloys gehaald en heb 

daar toen het behang in gestopt.” Jaap parkeerde 

het winkelwagentje met zijn buit die nacht in het 

brugwachtershuisje. In de dagen daarna won hij 

inlichtingen in bij Vreelanders Tanneke en Frits 

en hun dochter Kiki, die in de kunstwereld werk-

ten. Zij brachten Jaap in contact met een museum, 

dat hem vroeg om het behang aan het museum te 

schenken. Jaap schudt lachend zijn hoofd. “Schen-

ken? Ben je mal, dat was 80 kilo rood koper, weet 

je wel wat je daarvoor kunt krijgen!” 

Kees Beelaerts van Blokland, ‘redder’ en verzame-

laar van historisch behang, hoorde dat het behang 

bij Jaap terecht was gekomen en bood aan het 

voor een mooi bedrag van hem over te nemen. De 

deal werd snel beklonken en zo kwam het koperen 

behang op Vreedenhorst. Kees zoekt er een nieu-

we bestemming voor. “Maar niet alles”, zegt Jaap 

met een grijns. Loop maar mee naar de voordeur. 

En ja hoor, op de muur naast de voordeur zit een 

prachtig stuk donker rood koperen behang met 

een bijzondere structuur.                                  C.W.

Wees een lokale KOPER!
De nieuwste coronamaatregelen treffen weer veel 

bedrijven en mensen. Ook de horeca. In Vree-

land zijn daadkrachtige oplossingen bedacht om 

toch aan de slag te kunnen blijven. Zo biedt mevr. 

Daalder een groot gedeelte van de kaart nu als af-

haaloptie aan en De Nederlanden is een samen-

werking begonnen met De Lindenhoff in Baam-

brugge. Wilco’s maaltijden zijn hier af te halen of 

te bestellen via de webshop om thuisbezorgd te 

krijgen. In de Dagwinkel mag een maximum aan-

tal klanten naar binnen, dus hier is het rustig en 

veilig winkelen. Veel sterkte allemaal.
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding 

vanaf € 10,- is eerstvolgende € gratis, 

dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in 

Vreeland, elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Op 1 juni 1901 vestigt Carel Adolph Cachet (1864-
1945) zich met zijn echtgenote Joanna Hermine 
Cordes op Schoonoord. In dat zelfde jaar wordt bij 
Koninklijk Besluit de naam Lion aan zijn achter-
naam toegevoegd. C.A. Lion Cachet is een van de al-
lergrootste Nederlandse kunstenaars in de Art Nou-
veau periode geweest. Hij was een zeer veelzijdig 
kunstenaar: hij ontwierp postzegels, bankbiljetten 
en boekomslagen en was een zeer koningsgezind 
ontwerper van herdenkbordjes- en bekers. 

Daarnaast maakte en ontwierp hij keramiek, meu-

bilair, tapijten, lampen, dessins voor gordijnen en 

behang. Hij schilderde, onder andere de gouden re-

gen in de tuin van Schoonoord. In Vreeland heeft 

hij de trompet op de muziektent ontworpen, en zijn 

grootste project in het dorp is het interieur van het 

kleine gereformeerde kerkje op de Boterweg. Die 

kerk, gebouwd in 1892, was eind 1905 afgebrand. 

Al snel na de brand viel het besluit om Lion Cachet 

de opdracht tot herbouw te geven. Twee maanden 

na de brand was een groot deel van het benodigde 

geld, 6000 gulden, bij elkaar en kon worden gestart 

met de herbouw, en al op 20 december 1906 werd 

het nieuwe gebouw in gebruik genomen. 

Lion Cachet haalde zijn inspiratie voor de dessins 

uit de natuur, en de materialen en technieken uit 

diverse delen van de wereld. Zo maakte hij bijvoor-

beeld batiks op perkament, en gebruikte hij voor 

een behang het patroon van een doorgesneden rode 

kool. Hij gebruikte ook veelvuldig asbest, omdat het 

zo makkelijk te bewerken was. 

Een groot deel van zijn leven heeft Lion Cachet 

scheepsinterieurs ontworpen. De grote passagiers-

schepen naar Nederlands-Indië (het huidige Indo-

nesië) hadden allemaal een zeer luxueus ingerichte 

eerste klasse, met een eetzaal, rooksalon, balzaal, 

muzieksalon etc. De ontwerpen van stoelen, tafels, 

tapijten en wandbekleding waren allemaal van zijn 

hand. Zo gingen in 1928 De Christiaan Huygens, 

en in 1929 De Johan van Oldenbarnevelt te water, 

met in beide schepen koperplafonds in de rooksa-

lon en de eetzaal. Dat koper werd eerst tot dunne 

platen geperst, vervolgens verfrommeld, en weer 

min of meer gladgestreken. Daardoor ontstonden 

allerlei patronen en kreukels in het koper. Zijn 

nieuwe technieken werden vaak eerst in zijn huis, 

in Schoonoord, uitgeprobeerd. Een deel daarvan is 

bewaard gebleven: in de hal is een tableau van tegels 

waarbij nog duidelijk te zien is dat hij verschillen-

de kleuren en materialen heeft geprobeerd, en in de 

tochtdeur is een glas in lood van zijn hand. 

De voorkamer van Schoonoord was door Lion Ca-

chet rondom bekleed met koperbehang. Van plint 

tot plafond, zoals op bijgaande foto uit de jaren ’50 

te zien is. Na zijn dood in 1945 hebben de nieuwe 

bewoners, Pieter van Gelder en zijn echtgenote, dat 

zo gelaten. Toen mevrouw Van Gelder het huis in 

1985 aan Richard en Henny Wijnschenk verkocht, 

was het koper nog op alle vier de wanden van de ka-

mer aanwezig, maar in slechte staat. Er was water-

schade en vele delen waren niet meer te herstellen. 

Henny Wijnschenk heeft toen in overleg met con-

servatoren uit het Rijksmuseum de beste stukken 

hersteld en daarmee één wand bedekt. En daar is het 

nog steeds. Het is voor zover bekend het enige huis 

met koperbehang. De schepen zijn al vele decennia 

geleden gesloopt of zelfs gezonken; er is maar wei-

nig bewaard gebleven. In het tropenmuseum staan 

nog twee stoelen, en er zijn stukken in privébezit.  

De stukken koper die bewaard konden worden, zijn 

op de garagezolder van Schoonoord terecht geko-

men. Toen Richard Wijnschenk in 2014 de zolder 

leeg wilde maken voor de verkoop van Schoonoord, 

zijn de stukken op een container terecht gekomen. 

Jaap, brugwachter en handelaar in oude metalen, 

mocht ze meenemen en verkopen. Gelukkig heeft 

Kees Beelaerts van Blokland ze gekocht, en in goed 

overleg met de huidige eigenaren van Schoonoord 

wordt het op een veilige plek bewaard.                 M.S.

Koperbehang in Schoonoord

Op dinsdag 27 oktober wordt ‘onze’ boer Johan 

Beukeboom 80 jaar oud! Al tientallen jaren zorgt 

Johan voor reuring in het dorp, met originele 

ideeën, het jaarlijkse Pondarosafestival, de pony’s, 

het swingtouw over de ‘Colorado-river’, de zelf-

getimmerde kerststal met levende dieren op de 

Kerstmarkt etc. etc. Door de huidige coronamaat-

regelen zit een groots feest er niet in. Wilt u hem 

toch feliciteren? Stuur hem een kaartje of gooi het 

in de bus bij Kleizuwe 131, 3633 AG Vreeland.

Eva Sasbach en Juliette Jonker

Lezers schrijven: 

Johan Beukeboom 80!
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

“Kopermuziek komt meteen in je ziel” 

Speciaal voor het koperen bestaan van de Vreeland-
bode ga ik langs bij Jan Corstjens, een van de leden 
van koperensemble GoedKoper. Een ensemble dat 
werd opgericht in 2006 op initiatief van Jan zelf en 
dirigent Simon Westveen. Wat begon als quintet 
(origineel met 2 trompetten, 1 trombone, 1 hoorn 
en 1 bastuba) wisselde nog wel eens van samenstel-
ling en is nu officieel een ensemble bestaande uit 
Raymond van der Burg en Jorn Leijen op trompet, 
Simon Westveen en Jan Corstjens op trombone en 
Berry Stapper op de bas, net als zijn opa indertijd.

Als ik Jan vraag hoe het allemaal zo is gekomen, 

gaan we terug naar zijn jeugd in Thorn, het ‘witte 

stadje’ in Limburg en tevens bakermat van de twee 

beste blaasorkesten ter wereld. Deze twee harmo-

nieën werden in de volksmond de Bokken en de 

Geiten genoemd en daar zit een mooi verhaal ach-

ter. Aanvankelijk kende Thorn één muziekkorps 

dat speelde bij kerkelijke diensten. Tot op een dag 

de koster, tevens eigenaar van de plaatselijke kroeg, 

vond dat het wel wat ‘hipper’ mocht en ook dans-

muziek wilde spelen. De kapelaan was het daar niet 

mee eens en het muziekkorps viel uiteen in twee 

verschillende harmonieën: de Geiten bleven bij de 

kapelaan, de Bokken scheidden zich af en gingen 

met de koster mee. 

Veel kinderen uit Thorn werden lid van een van 

beide harmonieën. Het gezin waar je uit kwam was 

bepalend voor de harmonie waar je bij ging. Bij Jan 

lag dat wat gecompliceerder want hij kwam uit een 

‘gemengd huwelijk’ (moeder was een Bok en vader 

een Geit), maar uiteindelijk werd hij lid van de Gei-

ten, waar hij ‘op gevoel’ koos voor de trompet. En 

zo begon zijn carrière als koperblazer.

Toen Jan eenmaal in Vreeland kwam wonen werd 

hij lid van het huidige OrVeo (voorheen Muziek-

vereniging de Vecht en Fanfare Oud Over) waar 

alle leden van GoedKoper nog altijd spelen. Omdat 

zij meer wilden spelen, besloten ze om ook af en 

toe samen te gaan repeteren. En zo ontstond Goed-

Koper. Zij repeteerden aanvankelijk in het kleine 

kerkje in Vreeland waar Jan om vijf uur ’s middags 

al de kachel aanzette, zodat ze warm konden re-

peteren en aansluitend een borrel drinken. Later 

oefenden ze nog in de school en de laatste jaren 

bij Simon thuis, maar eigenlijk zoeken ze nog een 

goede ruimte. 

Het genre van GoedKoper is heel breed, van pop en 

folk tot klassiek en jazz. De heren treden geregeld 

op in de buurt. Bijvoorbeeld in het bejaardenhuis 

van Breukelen bij de herdenking van de overlede-

nen, tijdens de dodenherdenking in Vreeland en 

tijdens het 750-jarig bestaan van Vreeland. Dat 

muziek verbindt bleek ook maar weer toen Goed-

Koper vorig jaar tijdens koningsdag de band van 

Helge Slikker begeleidde tijdens hun concert in 

de Grote Kerk. “Dat vond ik echt fantastisch om 

te doen” vertelt Jan enthousiast. “Zodra er blazers 

bijkomen doet het iets met muziek. Zelfs de aanwe-

zige kinderen keken ademloos toe.” Dus wat hem 

betreft is dat zeker voor herhaling vatbaar. 

Als ik Jan tot slot vraag of hij nog iets wil toevoe-

gen, zegt hij “het mooie aan muziek is dat het je 

raakt voordat je erover nadenkt…”                      A.F.

Jan Corstjens - GoedKoper 

V.l.n.r. Raymond van der Burg, Dick van Baardewijk, 

Berry Stapper, Jorn Leijen, Jan Corstjens, Simon Westveen

Elk jaar op 2 november gedenken we onze dier-
baren die zijn overleden. Met ‘Allerzielen in het 
Licht’ wil de organisatie iedereen de gelegenheid 
bieden om op een eigen manier, ondersteund 
door familie, bekenden en lotgenoten, een over-
leden dierbare te herdenken, passend in een mo-
derne samenleving van gelovige en niet-gelovige 
mensen.

In de kerk is gelegenheid om stil te zitten, te luisteren 

naar muziek en teksten, of een kaarsje aan te steken. 

U bent van harte welkom op deze avond in de Grote 

Kerk. Ook bent u van harte welkom op de verlichte 

begraafplaats aan de Nigtevechtseweg. U kunt daar 

bijvoorbeeld een zelf meegenomen lichtje bij het graf 

zetten. De kerk en begraafplaats zijn open van 17.30 

tot 20.00 uur. Van 19.00-19.20 uur is er een kort in-

houdelijk programma. Zowel in de kerk als op de be-

graafplaats volgen we de coronaprotocollen van de 

overheid. Dat betekent dat u 1,5 meter afstand houdt 

en bij binnenkomst in de kerk uw naam en telefoon-

nummer noteert. Een mondmasker is verplicht. Er 

is plek voor max. 30 personen tegelijkertijd. Op de 

begraafplaats zijn 40 personen/families welkom en 

vragen we u ook 1,5 meter afstand te houden. Deze 

maatregelen worden indien nodig aangepast.

Allerzielen in het Licht 2020



8  Oktober 2020 12  /  jaar Vreelandbode1 2

Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

Kinderboekenweek
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het elk jaar 

rond de herfstvakantie Kinderboekenweek. En dit 

jaar was het thema ‘En toen?’ Over geschiedenis. 

Op woensdag 30 september opende ook op CSV 

Ridderhof de Kinderboekenweek met een ope-

ningslied van Kinderen voor Kinderen en een act 

per klas. 

Groep 1/2 had een sprookjesverhaal en een liedje 

over Dino’s. Kinderen uit groep 3 vertelden over 

een kasteel in de Middeleeuwen. Groep 4 had te-

keningen gemaakt over de uitvinding van de fiets 

met een verhaal erbij. De kinderen uit groep 5 ging-

en aan de slag met een boek over Nederlandse 

kunstenaars en groep 6 met een verhaal over jagers 

en verzamelaars. Kinderen uit groep 7 speelden een 

gevecht na uit de Middeleeuwen en groep 8 had 

een quiz bedacht over producten van nu en hoe 

die vroeger heetten. Hier zie je een wat voorbeel-

den van wat de kinderen maakten. 

Op reis met de boot
heel vroeger waren er nog helemaal geen fietsen. 

vroeger gingen mensen op reis met bijvoorbeeld 

een boot

Taeke en Jesse, 

groep 4

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl

Angèle Babeliowsky
scheidingscoach

06 41 91 26 28 | angelebabeliowsky.nl
angele@angelebabeliowsky.nl#scheiden  #ouderschap  #pubers 

Heeft je kind
veel last van

jullie scheiding?

Neem dan contact op!

ab.

Uitvinding van de fiets
toen wert vor het eerst een fiets uit gevonden. dit 

wert bedagt door iemand uit duitseland. de fiets 

waseen loopfiets gemaakt van hout. de wielen wa-

ren ook van hout. je kwam vooriut door met je 

voeten op de grond af te seten. deesen fiets kon al-

leen maar regt door. warom wand deesen fiest hat 

nog geen stuur. later bedagt iemand een loopfiets 

met stuur.met dit stuur kon je bogte maake.

deese fiets was ook nog van hout en hat ook nog 

geen trapers. de wielen haden meer spaken dan de 

eerste loop fiets. sas dit al een egte fiets? nee. ne 

derde fiets was de velocipede. deze fiets wert be-

dag dor twee mensen uit frankrijk. deese fiets hat 

trapers en de wielen waaren van ijzer. het vorwiel 

was ietsjes grooter dan het agterwiel. de mensen 

kwamen ergens agter. hoe grooter je vor wiel was 

hoe sneler je ging. dus bedagten ze een fiets met 

een heel groot vor wiel. deze fiets werd de hogen 

bi genoemt. hij geeng super snel. alleen op en af 

stapen was heel moeilijk omdat hij zo hoog was. en 

deesen fiets had lugt in de banden.

Velocipede, groep 4

Wielen van hout
somige mensen hadden geen boot. als mensen 

geen boot hadden gingen ze op reis op een paart 

of met paart en wagen….de wagen en de wielen 

waren van hout. zo ging het reisen 

sneler dan dat ze moesten lopen.                 

Groep 4

 Groep 4
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Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

Over jagers en 
verzamelaars                                  

Dames - Herenkapsalon

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

“Back to Business! 
Is je haar ook ready 
and good looking?” 

.

Piet Mondriaan

Seb, Emmi, Alexander, Julie, 

Mija en Sofie, groep 5

Karel Appel

Robin M, Floortje, James, Gijs, Ewoud, 

Allon en Kees, groep 5

Vincent van Gogh

Harm, Rufus, Niene, Lennon, 

Anna en Pepijn, groep 5

Johannes Vermeer

Loulou, Emma, Robin S, Rivka, Valérie, 

Bente en Bart, groep 5

Middeleeuwen 

Groep 6

Groep 7
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Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

Kort nieuws

Alle teamsporters in Nederland worden hard geraakt 

door de nieuwe coronamaatregelen. Tennissers hebben 

het geluk om in deze gedeeltelijke lockdown hun favorie-

te sport te mogen blijven spelen, in tegenstelling tot veel 

andere teamsporten.

Daarom stelt tennisvereniging LTC Loenen op sportpark 

de Heul in de weekenden van oktober de tennisbanen 

open voor iedereen uit Loenen en omgeving. Geïnte-

resseerden kunnen gratis en vrijblijvend een tennisbaan 

reserveren op LTC Loenen. Daarnaast organiseren we in 

samenwerking met onze tennisschool CTO in oktober 

gratis proeflessen. Inschrijven verplicht. Meer info, ook 

over wintertennislessen op www. ltcloenen.nl.

LTC Loenen Corona Winteraanbod

Koper in de Kerk
Vervolg van p. 1 Koper in de kerk

Gelukkig is er ook veel over geschreven, zoals een 
publicatie van het Catherijneconvent, waardoor 
de geschiedenis van de stukken levend wordt ge-
houden. Een kroniekmatige beschrijving uit 1944 
over een tweetal koperen kerkkronen bijvoorbeeld 
intrigeert niet alleen door het verhaal zelf maar 
ook door de extra vragen die het oproept: -Willem 
Veenman, Schout van Vreeland, gaf een koperen 
Kroon ten geschenke voor zijn drie kinderen: Jan, 
Jacob en Aellge. Verschillende leden der Gemeente 
tesamen schonken de andere koperen Kroon. Beide 
kronen zijn in 1691 gekocht te Amsterdam en hebben 
96 gulden gekost. -  Over welke twee kronen gaat 
dit? Zijn deze misschien verwerkt in de drie schild-
jes aan de grote kaarsenkroonluchter? In de in-
ventarislijst van het Catherijneconvent worden de 
Kronen in ieder geval niet meer genoemd. Er zijn in 
de loop der tijd wel meer stukken ‘verdwenen’ maar 
na de verkoop van de Gereformeerde Kerk aan de 
Nigtevechtseweg zijn er ook weer bijgekomen. Na 
een inbraak een aantal jaren geleden, waarbij ko-
peren olielampen en de kaarsenkronen in het koor 
werden ontvreemd, is de Nicolaaskerk inmiddels 
goed beveiligd en van alarm voorzien. 

Het College van Beheer, als onderdeel van het Kerk-

bestuur, zorgt samen met een groep vrijwilligers 

voor alles wat met het kerkgebouw te maken heeft. 

En dat is enorm veel maar ook dankbaar werk want 

hierdoor is de Nicolaaskerk met al haar fraaie de-

tails zo prachtig onderhouden. Een klein onderdeel 

daarvan, maar tevens een grote klus, is de jaarlijkse 

poetsbeurt van het koper. Volgens vast protocol 

wordt alles eerst zorgvuldig gedemonteerd, opge-

wreven, in de watten gelegd, gecontroleerd en weer 

teruggeplaatst. Of u nu een vaste kerkganger bent 

of niet, een bezoek aan deze goddelijke plek is voor 

iedereen de moeite waard. En kijk dan ook eens be-

wust naar het mystiek glimmende koper! 

P.v.d.H.

Met speciale dank aan Reinko Abels die voor een 

informatieve rondleiding, foto’s en archiefmateriaal 

zorgde. 

Het zijn gekke tijden voor iedereen. Corona heeft 

ook korenmolen De Ruiter in haar greep. Half maart 

is de molen dicht gegaan voor bezoekers, want het 

is onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden in de 

molen door de smalle trappetjes en alle opgeslagen 

goederen in de molen. Gelukkig houden de mole-

naars de molen wel draaiende. Ze zijn ieder weekend 

aanwezig en malen meel als de wind goed waait. De 

afgelopen periode hebben de molenaars het geplan-

de onderhoud aan de molen kunnen uitvoeren. Ze 

hebben onder meer het stellinghek gerepareerd en 

geschilderd. 

Deze zomer is de molenmaker voor preventief on-

derhoud geweest. Het groter onderhoud doen de 

molenaars namelijk niet zelf. De molenmakers heb-

ben onder andere gecontroleerd of er geen roest in 

de kop van de as zit op de plek waar de wieken vast 

zitten. Deze controle vindt elke 10-12 jaar plaats. 

Roest kan immers de wieken uit 1978 verzwakken. 

Goed om te zien dat er geen spatje roest te zien was. 

Enkele houten onderdelen van de wieken zijn wel 

vervangen. De molenaars hebben het schilderwerk 

hiervoor zelf uitgevoerd. 

De molenwinkel is ook gewoon open. Met wat cre-

ativiteit is de winkel aangepast zodat u op zaterdag 

corona-veilig meelproducten kunt kopen. Fijn om 

te merken dat veel dorpsgenoten en lokale onder-

nemers de molenwinkel weten te vinden. Dorpsge-

noten kunnen ook terecht bij Dagwinkel Aloys die 

enkele meelproducten van korenmolen De Ruiter 

verkoopt. En bij De Nederlanden bakt en serveert 

men heerlijk brood van meel van ‘onze’ molen.

Vanwege de Coronamaatregelen op de molen heb-

ben de molenaars helaas moeten besluiten om de 

snertavond voor “de Vrienden van de Molen” niet 

door te laten gaan. Maar volgend jaar, ijs en weder 

dienende, staat er voor hen weer een grote pan zelf-

gemaakte snert klaar.

Rare tijden voor de molen
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Kort nieuws

Per 1 november wordt de brug niet meer bediend, het 

brugseizoen is daarmee voor 2020 ten einde. Andere 

jaren was dat altijd een goede reden voor een borrel op 

Duinkerken, met vuur, drank, hapjes en gezelligheid. 

Helaas kan dat nu niet georganiseerd worden. 

Op 1 maart gaat de brug weer open. 

We kijken uit naar volgend jaar! 

Einde brugseizoen

Ook in de gemeente Stichtse Vecht zijn veel gezinnen 

in financiële problemen geraakt, met name door de 

coronapandemie. Dit kan zo nijpend zijn dat deze ge-

zinnen voor hun wekelijkse boodschappen een beroep 

moeten doen op de voedselbank. 

Daarom zal de kerk van Vreeland samen met CSV 

Ridderhof, zoals ieder jaar, een inzameling houden 

voor de voedselbank. En wel in de week van 2 t/m 8 

november. De kinderen kunnen de boodschappen 

meenemen naar school en zondag kunnen de arti-

kelen ingeleverd worden bij de ingang van de kerk, 

voorafgaand aan de kerkdienst. Nieuw dit jaar is dat 

u ook op zaterdag middag 7 november tussen 13.00 

en 15.00 de boodschappen kunt inleveren bij “De Til”, 

het gebouw naast de kerk op het Kerkplein. Uiteraard 

coronaproef. Doet u ook mee? 

De voedselbank heeft vooral behoefte aan lang 

houdbaar voedsel. Denk hierbij aan rijst, pasta, mie, 

couscous, aardappelpuree, groente of fruit in blik, 

pastasaus, roerbaksaus, bami- en nasikruiden en maal-

tijdsoep. Waardebonnen van lokale winkels of horeca 

worden ook erg op prijs gesteld. Voor informatie over 

(het financieel steunen van) de voedselbank kunt u te-

recht op de site www.voedselbankstichtsevecht.nl. 

Koper voor een ander?
Vreeland voor de voedselbank

Op zaterdag 7 november stond de jaarlijkse rommel-

markt van OrVeO gepland. Helaas kan dit niet doorgaan 

i.v.m. de Corona maatregelen. Bestuur en leden van Or-

veo hopen dat volgend jaar de rommelmarkt weer ge-

houden kan worden op zaterdag 6 november 2021.

Rommelmarkt geannuleerd 

Je maakt het niet zoveel meer mee, maar Maarten 
Boelhouwer (62) heeft het al 40 jaar naar z’n zin bij 
Dunnebier Print & Marketing. Nog elke ochtend 
stapt hij fluitend op z’n fiets van Vreeland naar 
Nieuw Walden, waar de drukkerij van dit huis-
aan-huisblad zich bevindt.

“Ach, er is weleens wat, dat heb je overal. Maar 

ik heb het hier prima naar m’n zin”, opent de 

Vreelander. Voordat Maarten aan de slag ging bij 

Dunnebier, had-ie al een paar banen achter de rug. 

Hij was onder andere glaszetter en hij werkte ook 

kort bij een andere drukkerij. “Ik hoorde dat er een 

vacature was en ik ben er op de bonnefooi heen ge-

gaan. Nou, het was snel geregeld.” Het beviel ‘m al 

direct zo goed, dat broer Daan drie maanden later 

volgde. “Ik had hem verteld dat het hier goed wer-

ken was. Nou, dat trok Daan wel aan.” Terwijl z’n 

broer zich op de drukpersen stortte, bleef Maarten 

actief in de afwerking. Dat is zijn specialisme. 

“Afwerken is voornamelijk het snijden van het 

papier en het brocheren. Dat is, zeg maar, het vou-

wen en nieten van bladen en boekjes.” Het werk is 

uiteraard in de loop der jaren steeds geavanceerder 

geworden. “Dat is zo, maar het principe is hetzelf-

de gebleven. Alleen kunnen we meer papier in één 

keer verwerken en gaat het sneller. Nee, met de 

hand heb ik nooit meegemaakt. En de veiligheid 

is altijd al het belangrijkste.” Staand werken lijkt 

zwaar. “Ach, dat valt mee. Je went eraan en we heb-

ben ook een papierlift die de grote stapels omhoog 

hijst.” Het fijne aan zijn job, vindt Maarten, is de 

variatie. “Je staat niet uren hetzelfde te doen. Het 

zijn telkens andere opdrachten. Van kleine stapels 

tot grotere hoeveelheden. Het is nooit saai.”

Maarten gaat lachend door het leven. Hij houdt 

van de sfeer op de drukkerij. “We hebben een fijn 

team en we kennen elkaar goed. Dus we kunnen 

snel iets regelen.” Beroemd bij Dunnebier zijn de 

worstjes die Maarten regelmatig trakteert om de 

gezelligheid te verhogen.  

Naast zijn werk heeft Boelhouwer genoeg te doen 

in z’n vrije tijd. Hij is voorzitter van de plaatselij-

ke EHBO van Vreeland. “We geven diverse cur-

sussen. Vooral het leren reanimeren is van groot 

belang. Nee, een ongeluk met het snijapparaat 

hier is uitgesloten”, zegt hij lachend. Daarnaast is 

Maarten een liefhebber van het edele biljartspel, 

bij Club 4711. “Pure ontspanning, heerlijk om 

die drie banden goed te raken.” Tot slot zij nog 

vermeld, dat Maarten tot 2003 maar liefst 25 jaar 

spuitgast was bij de brandweer. Op 7 oktober 1980 

maakte Maarten Boelhouwer zijn eerste stappen 

bij Dunnebier en hij heeft er geen seconde spijt van 

gehad.

Herman Stuijver

Maarten Boelhouwer 40 jaar tevreden bij Dunnebier

Vreelander Maarten Boelhouwer heeft er de afgelo-
pen 12 ½ jaar voor gezorgd dat maar liefst 151.000 
Vreelandbodes keurig ‘afgewerkt’ de drukkerij kon-
den verlaten. Hiervoor én voor zijn 40 jarig jubileum 
bij Dunnebier ontving hij een bloemetje van de redac-
tie van de Vreelandbode. Hartelijk dank Maarten!

Op 11 oktober 

1960 trouwden 

Gerrit Duijzer en 

Ina Hoegee in de 

Hervormde Kerk 

in Gorinchem.

Op zondag 11 okto-

ber 2020 waren zij 

60 jaar getrouwd. 

In aangepaste vorm 

werd deze bijzon-

dere dag gevierd 

met veel bloemen, 

taart, een brief van 

de koning en lekker 

eten.

Pa & Ma, Opa & Oma, hartelijk gefeliciteerd en 

blijf genieten van de dingen die kunnen!

Didy, Heszel, Nicoline, Abigail, Rubye, Manon, 

Sam, Tobias, Evie en Wim

Lezers schrijven: 
Koper, zilver, goud én diamant, 60 jaar getrouwd!

Tijdens de KWF collecteweek in Stichtse Vecht is, on-

danks corona, door vrijwilligers maar liefst 30.870,32 

euro opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF inves-

teren in levensreddend onderzoek en de zorg voor de 

kankerpatiënt. Naast contante donaties in de collecte-

bus werd er dit jaar ook veel contactloos gegeven: ruim 

23% van de giften kwam binnen via het scannen van 

een QR-code of via WhatsApp. 

Heeft u de collectant gemist en 

wilt u alsnog een bijdrage leveren? 

Dat kan door online te doneren 

via kwf.nl/collecte of scan deze 

QR code.

Succesvolle collecte voor KWF 

Woe. t/m zondag 

afhaal overheerlijke 

Indonesische gerechten

Zie onze Facebookpagina:

De Proeverij Loenen 

of bel Lisette 06-20358925

Kerkstraat 5a Loenen 

(naast de kerk)
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Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 

schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 

voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland

0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?

Zoekt u een betrokken persoon die voor u 

de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 

kunt u terecht bij mij. 

Voor meer informatie neem dan  contact op

 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl 

Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

E-mail klopperaannemers@planet.nl    Telefoon 0346 - 251639

Kookliefhebster Eva Sasbach droomde altijd al 

van een set koperen pannen. Koper geleidt beter 

dan ander materiaal zodat aanbranden, schiften of 

overkoken verleden tijd zijn. Het materiaal wordt 

wat langzamer warm maar koelt ook langzamer 

af wat ook weer veel voordelen heeft. Maar… ko-

peren pannen zijn erg kostbaar. Groot was haar 

vreugde toen ze onlangs op Marktplaats een aan-

bieding zag  van een hele set van wel 13 koperen 

pannen. In Amersfoort, dat dan weer wel. Maar ze 

ging net die dag met haar zus en boer Johan Beu-

keboom naar het Open Luchtmuseum in Arnhem, 

dus op de terugweg was een ommetje via Amers-

foort zo gepiept. De eigenaar was een voormalig 

kok die met pijn in zijn hart zijn pannen wegens 

verhuizing van de hand moest doen. In Eva heeft 

hij de perfecte nieuwe eigenaresse gevonden. De 

pannen staan nog in de zitkamer en ze moet ze nog 

poetsen, maar één is er onlangs alvast gebruikt, om 

een saus in te maken. En dat ging geweldig!

Eva en haar koperen pannen

Wie een leuk, verbindend idee voor Vreeland heeft 

kan gebruik maken van een nieuwe, tijdelijke sub-

sidieregeling: Kern met Pit. De provincie Utrecht 

heeft deze ingesteld ter ondersteuning van een 

krachtig en vitaal landelijk gebied. Een gebied waar 

iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan ge-

nieten en waar ondernemers blijvend een gezond 

bedrijf kunnen runnen. Wil jij bijvoorbeeld een 

speeltuin of een pluktuin aanleggen of een toneel-

stuk maken met jongeren uit jouw wijk? ‘Kern met 

Pit’ helpt je graag bij de realisatie van jouw plan 

door advies te geven, je netwerk uit te breiden of 

door de expertise van deskundigen in te zetten. 

Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante 

workshops. Als het lukt om jouw idee samen met 

buurtgenoten binnen een jaar werkelijkheid te la-

ten worden, ontvang je het predicaat Kern met Pit 

en € 1.000 voor het project.

Aanmelden voor Kern met Pit kan via www.kern-

metpit.nl. Dit kan tot en met 31 oktober 2020. Daar 

vind je ook meer informatie over de voorwaarden, 

de workshops en diverse projecten.

Wie heeft een leuk idee voor Vreeland?

Het is zo’n beetje de Heilige Graal van de astro-

nomie: het vinden van leven, elders in het heelal. 

Dat betekent dan niet persé ‘intelligent leven’; een 

beetje astrobioloog zou ook dolgelukkig zijn met 

de ontdekking van een eencellig organisme. Ja-

renlang is daarbij het focus gericht op Mars, onze 

zusterplaneet, die in vele opzichten op de Aarde 

lijkt, of in ieder geval een kleine miljard jaar ge-

leden erg op de Aarde geleken moet hebben. In-

middels is duidelijk, dat het UV licht van de zon 

aan het oppervlak van deze planeet zo intens is, 

dat mogelijk leven zich alleen onder de grond kan 

bevinden. Reden waarom op dit moment ver-

schillende ruimtevaartuigen onderweg zijn met 

boormachines aan boord. In de afgelopen jaren 

zijn ook de ijsmanen rond Jupiter en Saturnus 

in het vizier gekomen als mogelijke habitat voor 

buitenaards leven. Onder kilometers dik ijs zit-

ten vloeibare oceanen en het idee is dat net als op 

Aarde leven zou kunnen ontstaan in de buurt van 

onderwater geysers. Ook daarheen zijn inmiddels 

ruimtemissies onderweg. Waar kun je nog verder 

zoeken? Zeker niet op Venus, want daar is het 

loeiheet (500 graden Celsius, dag en nacht) en de 

luchtdruk is tientallen keren hoger dan op Aarde. 

Daarom was het nogal een opvallend en ook ge-

waagd stukje wetenschap, toen afgelopen maand 

werd verkondigd dat in de bovenste wolkenlagen 

van Venus mogelijk grote hoeveelheden bacteri-

en voorkomen. Astrobiologen ontdekten dat op 

die plek fosfine voorkomt, een chemisch stofje 

dat normaal alleen industrieel wordt gevormd of 

door bacteriën. Hoog in de wolken bedraagt de 

temperatuur een aangename 30C en de luchtdruk 

zou ook stukken lager zijn. Een even spectaculaire 

als speculatieve conclusie. Wil je meer hierover te 

weten komen, dan zul je dus ook een ruimtemis-

sie naar Venus moeten inplannen ‘en wat bacte-

riën gaan ophalen’. Gezien de huidige problemen 

die we wereldwijd hebben met kleine organismes 

en het feit, dat we in Vreeland ook geen huisarts 

meer hebben, is dat géén goed idee.

Daarom: kijk op 13 november, tijdens de och-

tendschemering (rond 6.30-7.00 uur) maar eens 

richting zuidoosten. Je kunt dan een smalle maan-

sikkel zien en rechtsboven daarvan Venus die als 

ochtendster aan de hemel schittert. Zwaai maar 

even, die bacteriën bevinden zich voorlopig nog 

op meer dan 1.5 meter afstand.                   H.L.

Hemel boven Vreeland
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland

 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.

Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van 
elektrische rups schaar-hoogwerker.

Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Op Koninginnedag in 2006 maakte Wilco zijn entree 

in Vreeland. Het was zijn eerste werkdag en dorps-

genoot Paul Fagel greep zijn kans en betrok Wilco 

bij de jurering van de taartenbakwedstrijd. Daar ont-

moette Wilco ook Remko. nu zijn beste vriend en 

KO-compagnon! Het was een vrolijk en warm wel-

kom voor de nieuwe chef-kok van de Nederlanden. 

Wilco pendelde in die begintijd op en neer tussen 

Vreeland en Akersloot, in het voorjaar van 2008 

verhuisden ook zijn drie dames naar Vreeland. Nu 

Wilco, Caroline, Julia en Elisa 12,5 jaar in Vreeland 

wonen, blikken ze met veel plezier terug op de afge-

lopen jaren. 

De eerste periode in Vreeland was soms even wen-

nen. In het dorp Akersloot waren de mensen wat 

directer, boerser; Vreelanders leken op het eerste ge-

zicht wat gereserveerder. De meisjes waren ten tijde 

van de verhuizing vijf en drie jaar oud. Julia kwam bij 

juf Mirjam in groep 2. Met dank aan de nieuwe vrien-

dinnen van hun dochters deden Wilco en Caroline 

via het schoolplein en speelafspraakjes van de mei-

den al snel veel leuke nieuwe contacten op. Inmiddels 

zijn Julia en Elisa 17 en 15 en denkt Julia al na over de 

volgende fase. Nog een half jaar naar school en dan 

zo snel mogelijk naar Groningen of Rotterdam om 

Internationale Bedrijfskunde te studeren. Elisa zit in 

de 4e en weet het nog niet precies. Uit een studie-

keuzetest kwam Psychologie naar voren, iets wat ze 

inderdaad best heel interessant zou vinden. 

In het begin speelde De Nederlanden nog een weinig 

centrale rol in het dorp, iets wat Wilco en Caroline 

graag anders zouden zien. Bij de eerste Sint Maarten 

zat Caroline klaar met zakken vol snoep maar het 

bleef stil. Gelukkig kwamen de meiden met wat klas-

genoten langs en nu, 12,5 jaar later, zingen ongeveer 

220 kinderen met hun lampion een lied. Wilco en 

Caroline zijn er trots op dat De Nederlanden nu een 

actief onderdeel is van het dorp en merken dat veel 

Vreelanders hen een warm hart toe dragen. Vele ver-

jaardagen en speciale gebeurtenissen komen dorps-

genoten graag bij hen vieren. 

Het toppunt van de warmte van Vreeland was in 

het najaar van 2012. Wilco en Caroline hadden net 

De Nederlanden overgenomen en waren blij verrast 

dat er op een willekeurige donderdag in november 

zoveel reserveringen waren dat de zaak vol zat. Wel 

met vreemde namen zoals de familie Vos en de fami-

lie Laan. Zij wilden graag bij elkaar aan tafel maar er 

ging nog geen bel rinkelen. Pas toen de vijftig gasten 

arriveerden, kwamen ze erachter dat Vreelanders 

Herb en Jeroen allemaal dorpsgenoten hadden ge-

enthousiasmeerd om op deze manier hun waarde-

ring en felicitaties voor Wilco en Caroline uit te spre-

ken! Wilco: “Het was een overweldigende verrassing, 

Vreeland op zijn best!” Hoewel Caroline nog steeds 

erg betrokken is bij het dorp, merkt ze wel dat ze min-

der op de hoogte is van alles. Caroline: “De meiden 

worden ouder en ik zie veel nieuwe en voor mij onbe-

kende ouders door het dorp wandelen. Wellicht or-

ganiseren we als het weer mag weer een dorpsdiner 

om de onderlinge band te vergroten.”

Wilco, Caroline, Julia, Elisa en Koos wonen en wer-

ken hier graag. De meisjes hebben een vrij leven en 

fietsen overal naar toe. Vreeland is niet alleen hun 

thuis maar ook hun werk, daarom gaan ze ook graag 

met z’n vieren op pad. Even op het bootje varen of het 

dorp uit om elders lekker te eten. En alle dromen over 

de toekomst gaan over mooie en bijzondere plekken 

in de hele wereld, vanuit de thuisbasis de Fetha in 

Vreeland.                                       W.T.

12,5 jaar Vreelanders - koperen jubileum

Lieve kinderen van Vreeland,
Sinterklaas had in zijn vorige brief al geschreven 
dat er een paar Pieten vooruitgestuurd zijn om 
te kijken hoe de intocht veilig georganiseerd kan 
worden. Deze Pieten hebben een prachtig plan 
bedacht voor de intocht op 21 november en Sin-
terklaas vindt het best wel spannend wat ze wil-
len gaan doen. Jullie hoeven die dag niet naar de 
Vecht te komen maar Sinterklaas komt samen 
met een heleboel Pieten naar jullie toe. Nu weet 
ik nog niet of ik op mijn paard kom of met een 
mooie open auto of een ander rijtuig, dat is nog 

even een verrassing.
De ontwerp-Piet en de teken-Piet zijn nu een 
prachtige kleurplaat aan het maken die jullie al 
krijgen voordat Sinterklaas in Nederland is. Nu 
weet Sinterklaas natuurlijk best wel waar alle 
kinderen wonen, maar als jullie deze dan mooi 
inkleuren en voor het raam hangen dan weet de 
wegwijs-Piet straks precies bij welke huizen we 
allemaal langs moeten gaan.
De hoofd-Piet heeft zelfs geregeld dat de muziek-
vereniging ook komt om Sinterklaasliedjes te 
spelen. Ik denk dat het een heel speciale intocht 
gaat worden dit jaar. Begin november ga ik weer 
een paar Pieten vooruit sturen naar Vreeland 
om de kleurplaten bij jullie langs te brengen.
Nou dag hoor, Sinterklaas 

Lezers schrijven: 

Brief van Sinterklaas,

Beste Vreelanders, ik dank jullie voor het in mij 

gestelde vertrouwen. We zien elkaar vast nog in het 

dorp! Ik wens jullie een gezond 2021. Groet Nelly.  
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,05
4 broden € 7,45

5 broden € 8,80

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 

Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, 
 schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en 
 winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging 
 van interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Wist u dat…
Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 
of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 
de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook
Graag tot ziens bij

 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

In Vreeland staat een aantal huizen en 
een stuk bouwgrond te koop, KOPER 
gezocht dus! 

Hieronder ziet u details van acht te koop 

staande locaties. Weet u welk detail bij 

welk adres hoort? Vul de juiste letter in 

op het juiste cijfer en u leest

………………………………

Nigtevechtseweg 194

Klapstraat 10

Nigtevechtseweg 190

Provinciale weg 2

Nigtevechtseweg 82

Vijverlaan 33

Vecht en Veld 5

Kleizuwe 101THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Koper-Quiz: Huis zoekt KOPER!

Uit deze vergelijking van de helling van de Van 

Leerbrug en de nieuwe brug in de Bergseweg 

blijkt dat deze elkaar niet veel ontlopen. Voor 

automobilisten is de situatie op de Bergseweg 

onoverzichtelijk, maar voor voetgangers en fiet-

sers veel minder. Ik begrijp dan ook niet dat de 

brug voor alle verkeer is afgesloten, wat ontzet-

tend veel hinder oplevert. Gemeente, laat voet-

gangers en fietsers gewoon hun gang gaan!
Karel Sneyers

Lezers schrijven: Brug Bergseweg

Voetbalveld
Zoals bijvoorbeeld de aanpak van het voetbalveld 

achter de school. Het kunstgras is al lange tijd in 

zeer slechte staat met gevaarlijke situaties tot ge-

volg. Nu, na veelvuldige meldingen van gebruikers 

en aanhoudend aandringen van de school, gaat daar 

eindelijk verandering in komen. In november wordt 

het gras vervangen en kan er eindelijk weer op volle 

kracht worden gesport! 

Brug Bergseweg
We hebben ook uitgebreid met de wethouder en 

de gebiedsregisseur gesproken over de situatie met 

de brug in de Bergseweg. Er wordt nu, in intensief 

gezamenlijk overleg, gewerkt aan een korte en een 

lange termijn oplossing. Er is een onafhankelijk ver-

keersexpert ingeschakeld en die komt binnenkort 

met een advies waarna er naar verwachting een tij-

delijke oplossing wordt voorgesteld en uitgewerkt. 

Bericht van de Dorpsraad vervolg van pagina 1

De Dagwinkel helpt mee aan voedselverspilling 

met het initiatief Toogoodtogo. Download de app 

in de appstore en kijk welke doos etenswaren Aloys 

heeft samengesteld van producten die die dag ver-

lopen. Er wordt minimaal één doos per dag samen-

gesteld, wie zich via de app als eerste meldt krijgt 

een unieke code en kan daarmee kan de doos aan 

het einde van de dag voor € 5,- komen ophalen. De 

snelle beslisser koopt dus goedkoper!

GoedKOPER boodschappen doen
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Met het thema ‘koper’ schoot mij meteen een bij-
zondere fabriek binnen, die in de 18de eeuw in 
Vreeland was gevestigd: de koperkatoendrukkerij 
op Vreedenhorst. Deze buitenplaats aan de Berg-
seweg dateert in de huidige staat uit 1650, maar is 
het resultaat van verbouwingen van een veel ou-
der gebouw. Op de oudste kaart van Vreeland, uit 
1500, staat er al bebouwing op die plek! 

In 1761 kochten de Duitser H.R. Sprenckelman en 

de Engelsen Thomas Harper en Thomas King het 

huis voor f 2500,- van Dirck Mooijland. De heren 

stichtten in bijgebouwen naast het hoofdhuis een 

koperkatoendrukkerij. Zij bouwden drie loodsen 

die dienden als drukkerij, afkokerij en drogerij. 

Hier werden katoenen stoffen bedrukt tot zoge-

naamde sitsen volgens een geheim procedé dat 

angstvallig bewaakt werd. Een gracht werd om het 

huis gegraven en bomen werden geplant om inbre-

kers en pottenkijkers te weren en alle werknemers 

moesten een akte van geheimhouding tekenen bij 

schout en schepenen van Vreeland. Het patroon 

dat op de stof werd gedrukt werd op koperen platen 

gegraveerd die over de stof geperst werden, zodat 

de stof bedrukt werd met het patroon en de kleu-

ren. Meestal werd het patroon in houten blokken of 

platen gegraveerd, maar koper was natuurlijk ster-

ker zodat de lijnen van het patroon waarschijnlijk 

langer ‘scherp’ bleven. Leuk detail is dat een van de 

dessinontwerpers ook voor de Loosdrechtse porse-

leinfabriek van dominee Mol werkte. Deze fabriek 

was van 1774 tot 1784 actief in Loosdrecht. Een 

steen om de pigmenten mee te malen werd in 1987 

opgegraven en is nu nog te zien. 

Er waren wel 80 katoendrukkerijtjes in en rond 

Amsterdam in de 17de en 18de eeuw, waarvan 

twee in Vreeland en Nigtevecht. Men wilde hier de 

kostbare sits-stoffen (in het Engels: chintz) nama-

ken die met de schepen van de VOC uit India mee 

waren genomen. De kleurrijke stoffen met decora-

tieve motieven als vogels, bloemen of levensbomen 

waren enorm populair. Men gebruikte ze in het 

interieur om wanden mee te bespannen, spreien 

of stoelkussens van te maken en er werd kleding 

van gemaakt, van deftige kamerjassen tot boeren- 

en vissersklederdracht. De bloeitijd was van korte 

duur: in 1800 waren nog slechts vier fabrieken over. 

Op twee schilderijen van Isaac Ouwater uit 1785 

zijn het huis en de bijgebouwen minutieus en waar-

heidsgetrouw afgebeeld. Ook op diverse kaarten, 

zoals die van P. Ketelaer uit circa 1770 staat de ka-

toendrukkerij aangegeven. Op de recente foto is te 

zien dat alle bijgebouwen verdwenen zijn. 

Al binnen tien jaar ging het minder goed met de 

fabriek. In meerdere delen werden de aandelen ver-

kocht, maar dat kon de boel niet redden. In 1811 

ging de fabriek failliet. “Alle degenen welke nog iets 

te pretendeeren mogten hebben of verschuldigd 

zijn aan de gewezen koperplaat-chintzdrukkerij 

genaamd Vreedenhorst” konden zich melden bij  

de keizerlijke notaris J.A. Molster aan de Keizers-

gracht te Amsterdam. Op 24 september 1811 werd 

de fabriek geveild. 

Vreeland Vroeger en Nu
Koperkatoendrukkerij op Vreedenhorst

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

door Juliette Jonker

Foto: Willem Beelaerts
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Op 20 september vond de kerkdienst van de PKN 

niet in de Grote Kerk plaats, maar op een weiland 

van Simon van der Paauw aan de Kleizuwe. 

Tijdens de dienst werden er ook nog twee kind-

jes gedoopt. De ‘buitendienst’ was een idee van de 

nieuwe dominee Rineke van Ginkel, nu er vanwege 

de coronamaatregelen niet veel mensen in de kerk 

mogen samenkomen. De mailing naar de leden van 

de kerk met dit plan sloeg aan: er waren maar liefst 

140 mensen aanwezig. Allen konden op veilige 

afstand zitten onder een stralende zon. Een beter 

startschot voor het nieuwe seizoen kon men zich 

niet wensen. Wat een bijzonder initiatief!

Voor meer informatie en 
dorpsagenda, kijk op

www.vreelandbode.nl

De Vreelandse Mieke Driessen ontving onlangs 

de beker voor het snelste meisje bij de KNSB 

schaatsproeven van de jeugd van Schaats- en 

hardrijdersvereniging De 5 Dorpen. 

Deze was al eerder verreden, maar door de corona-

crisis kon de diploma-uitreiking pas later plaats-

vinden. De 5 Dorpen organiseert coronaveilige 

schaatslessen op de Jaap Edenbaan in Amster-

dam. Er is nog ruimte genoeg voor kinderen die 

ook graag willen leren schaatsen. 

Een gratis proefles is aan te vragen door een mail-

tje te sturen naar: jeugdcommissie@de5dorpen.nl.

Eerste plaats voor Mieke

  Inschrijven voor de koop 

van een ligplaats in de haven

Stuur een mail naar haven@vechtenveld.nl

www.vechtenveld.nl

Haven Vecht en Veld

Kerkdienst in de open lucht

Sinds kort is er een 3e “kraam” op de Vreelandse 

markt op donderdagochtend. Naast Erik, de kaas-

boer die al ruim 25 jaar Stolwijkse en andere ka-

zen, eieren én stroopwafels verkoopt, en de groen-

tenboer die er sinds kort staat, is er nu ook Danny, 

die vanuit zijn bloemenbus prachtige bloemen en 

boeketten verkoopt. Het wordt steeds gezelliger op 

de Fetha!

Donderdag marktdag!

Lieve patiënten, lieve Vreelanders,
Hierbij wil ik u danken voor het mooie afscheid 

dat u mij gegeven heeft de afgelopen weken. Ik 

was onder de indruk van de vele dankbetuigingen 

en dat heeft mij goed gedaan.

Ik voelde tegelijkertijd hoe je werk als huisarts 

verbonden is met het leven van velen van u. Dit 

werd benadrukt door de vele persoonlijke atten-

ties die ik mocht ontvangen in de vorm van brie-

ven, kaarten, boeken, bloemen, cadeaubonnen, 

heerlijke flessen wijn en daarnaast nog veel ande-

re cadeaus.

Mijn laatste werkdag hebben velen van u voor mij 

onvergetelijk gemaakt, door mij toe te zingen op 

het Maartenplein. Dit was een complete verras-

sing en ik was diep onder de indruk en ontroerd.

Het was voor mij altijd heel bijzonder om huis-

arts te mogen zijn in ons mooie dorp Vreeland. 

Het was een hele stap om ermee te stoppen, maar 

door dit mooie afscheid ga ik met een goed ge-

voel met pensioen. Ik dank u allen heel hartelijk 

daarvoor.

Ik wens u alle goeds toe en vanzelfsprekend veel 

gezondheid!                      Paul Klever

Reactie Dokter Klever


